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जगभरात या २०० अ वल व ापीठां या याद त एकह  भारतीय व ापीठ नाह . कुणाला ह  
‘भारताची शै णक पडझड’ वाटेल (‘लोकस ा’ने या शीषकाचा ‘अ वयाथ’ह  १४ स टबरला छापला 
होता); परंतु ‘पडझड’ हो यासाठ  मुळात वा तूची उभारणी हावी लागते.. ती आप याकडे झाली 
होती का?  

आप या महान देशा या तुलनेत िच लर अशा देशां या व ापीठांचीह  नावंह  याद त आहेत, पण 
भारता या एकाह  नाह ! याची काह  खंत वाटते का? 
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मा हती परभाषेतून िमळवता येईल, पण ानात भर घाल यासाठ  आपापली ादेिशक माणभाषा 
अिधक उपयु  आहे.. हे जपाननं जाणल,ं तसंच भारतीय धु रणांनीह  जाणल.ं. मा , आपण 
जपान माणे िश ण ‘आपलं’ मानलंच नाह ! 
जगभरात या २०० अ वल व ापीठां या याद त एकह  भारतीय व ापीठ नाह . कुणाला ह  ‘भारताची 
शै णक पडझड’ वाटेल (‘लोकस ा’ने या शीषकाचा ‘अ वयाथ’ह  १४ स टबरला छापला होता); परंतु 
‘पडझड’ हो यासाठ  मुळात वा तूची उभारणी हावी लागते.. ती आप याकडे झाली होती का?  

तशी झाली न हती आ ण होणंह  अश यच होतं, याचं भाक त १०४ वषापूव  लो. टळकांनी, क ववय 
रवीं नाथ ठाकूर (टागोर) यांनी सुमारे ९५ वषापूव , म. गांधींनी ९० वषापूव , तर खेर आयोग आ ण 
कोठार  आयोगानं ४६ वषापूव च केलं अस याचं मला आढळलं. परक य भाषा मा यमानं शै णक 
वा तू उभी करता येणार नाह , असं या मा यवरांनी सुचवलंह  होतं. आपण आप या अंध ाज य 
ठाम मतांपुढं कुणाह  त ांचं ऐकलं नाह . यां या सूचनांकडे आपण पूणपणे दुल  केलं. 
१) कोलकाता व ापीठा या पदवीदान समारंभात, रवीं नाथांनी केलेलं भाषण कोठार  आयोगाला 
मह वाचं वाट यानं याचा अंतभाव यांनी आप या अहवालातह  केला. रवीं नाथ हणतात : 
बालकाची भाषा आ ण िश णाची भाषा यां यात फारकत केलेला जगात भारतािशवाय दुसरा 
कोणताह  देश नाह . पा ा य ानाकडे वळ याला जपानला पुरती शंभर वषह  लोटली नाह त. आरंभी 
यांना पा ा य पाठय़पु तकांचा आधार यावा लागला, पण िश णाक रता वदेशीवरच िनभर 
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राहायचे असा यांचा िनधार होता, कारण  िश ण यांना िनवडक नाग रकांपुरते आ ण शोभेसाठ  
नको होते. पा ा यां या शोषण वृ ीला त ड देणे आ ण जगात वत:साठ  मानाचे थान 
उभार याक रता हवे होते. हणून फारच थोडय़ां या आवा यात येऊ शकेल असे परक य भाषा 
मा यम चालू ठेव याचा मूढपणा यांनी मुळ च केला नाह . (कोठार  आयोग १.५१ पृ  १३.) 
२) ‘यंग इं डया’ या १ स टबर १९२१ या अंकात गांधीजी हणतात : परक  मा यमामुळं बालकांचा 
मदू थकतो आ ण बु ला मां  येते. यामुळं ती केवळ घोकंप ट  आ ण पोपटपंची करतात. 
प रणामी मूलभूत वचार व संशोधन याक रता ती अपा  बनतात. आप या ानाचा लाभ ती 
कुटंुबाला कंवा समाजाला देऊ शकत नाह त. जर मी हुकूमशहा असतो, तर परक य मा यमातून 
होणारे बालकांचे िश ण आजच थांबवले असते आ ण यांनी हा बदल अमलात आणला नाह , तर 
िश क- ा यापकांना सेवामु  केले असते. 
३) कोठार  आयोगानं तर अगद  प  श दात परक य मा यम नाकारलं आहे. आयोगानं सवच 
मु य़ांचा अगद  तपिशलानं परामश घेतलेला दसेल. रा ीय एका मतेकरताह  आयोगाला ादेिशक 
भाषा मा यमच िनतांत मह वाचं वाटलं. (को. आ. प.ृ १३) 

४) कोठार  आयोगानं पुढं हटलं आहे : ादेिशक भाषांतून दले या िश णामुळे लाभ होतात आ ण 
देशा या गतीसाठ  ते एक मह वाचे पाऊल ठरेल, या वषयी आमची खा ी पटली आहे.. इं जी बंदच 
करावी असे आ ह  सुचवीत नाह . उलट िश ण अिधक प रणामकारक व उपयु  होईल, ते हा इं जी 
व अ य परदेशी भाषांमुळे लाभ होऊ शकेल. (को. आ. प.ृ १४) 

५) िश णा या मा यमातील बदल जतका सां कृितक आ ण राजक य मानिसकतेक रता तकसंगत 
आहे, िततकाच कंबहुना काह सं अिधकच वषयाचं आकलन आ ण समजूत हो याक रताह  आहे. 
िशवाय, जर व ापीठ य मंडळ  आ ण सवसाधारण समाज यां यादर यान ादेिशक भाषां या 
मा यमातून सात याने देवाणघेवाण नसेल, तर व ापीठ य अ यापक रा ा या गतीत कसलीह  ठोस 
भर घालू शकणार नाह त.  (को. आ. प.ृ १४).  
अ यंत मह वा या या सूचनेकडे काणाडोळा करणं आप याला आज कती महागात पडलं ते ए हाना 
सा यां या ल ात आलंच असेल. आप या देशातील एकह  व ापीठ रा ा या गतीला अजून 
हातभार लावू शकलं नाह . कोठार  आयोगाचं भाक त तंतोतंत खरं ठरलं आहे, नाह  का? 

६) उ च िश णातह  तेच ( ादेिशक) मा यम असणे तकाला ध न होईल. (को. आ. प.ृ १३) आ ण 
य ात घडतंय काय? उ च िश णात ादेिशक भाषा मा यम हणून उपयोगात आणायचं रा हलं 

बाजूलाच. उलट ाथिमक आ ण बालवाडय़ांतूनह  आपण इं जी मा यमाचाच ह रर नं पुर कार 
कर त आहोत. 
७)  ३१ जुल १९५६ रोजी सादर केले या आप या अहवालात कलम १.११(१) म ये खेर आयोग 
हणतो: आप या देशातील लोकशाह  प त पाहता, अ खल भारतीय पातळ वर इं जी भाषा मा यम 

राखणे श य नाह . दैनं दन यवहारात सव ाथिमक िश ण भारतीय भाषांतूनच दले पा हजे. 
मा यवरां या िशफारशी आप या सव व ापीठ य व ानांनी धुडकाव या. यामुळं ह  मानभंगाची वेळ 
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आज आप यावर आली आहे. परक य भाषा मा यमामुळं मूलभूत वचार व संशोधनाक रता बालकं 
अपा  होतात, हे गांधीजींच ेमत अजूनह  आप याला पटत नाह . प रणामी इं जी मा यमाचा आपला 
सोस सुटत नाह . मग सव म व ापीठां या मािलकेत आपला समावेश होणारच कसा? 

आता आपण भारत आ ण जपान ां या गतीची तुलना क ..   

(अ) जपाननं इं जी मा यम कटा ानं दूर ठेवल.ं िलपी कमालीची ल  आ ण जपानीत वै ािनक 
श दांची पराकोट ची वाण, पण न थकता यांनी श द घडवले. 
(आ) व ान मातृभाषेत अस याचा जपान या समाजाला केवढा लाभ झाला ते ल ात घेतलं तर हा 
भेद कषानं जाणवेल. आप या समाजात वै ािनक ी नाह , असा आपण केवळ कंठशोष कर त 
असतो, पण तशी ी ये यासाठ  व ान समाजा या भाषेत उपल ध हवं. तसं झा यािशवाय 
सामा यजनांपयत व ान पोहोचेल कसं? आ ण व ान समजलंच नाह , तर वै ािनक ी समाजात 
मूळ धर ल कशी?  

आप या देशातील खेडय़ापाडय़ांत बु ची वानवा आहे काय? मुळ च नाह . तुटवडा कशाचा असेल तर, 

या संदभातलं िश ण परक य भाषेतच िमळतं, समाजाला समजणा या भाषेत नसतं हाच. काह  
उदाहरणंच देतो. गावठ  क टा बनवणारे त ण आहेत हणजे ते प तुलं बनवू शकतात. यांचं काम 
बग ळ असतं, कारण या संबंधातील िश णात ते मार खातात. भवानीनगर येथील अधिश त 
शेतक यानं नांगरणी आ ण पेरणी एकाच यं ानं कर याचा शोध लावला आहे. सायकलवर चालणारं 
धु याचं यं , उ हावर चालणारं जिन  इ याद  यं ं िश ण नसतानाह  आप या त णांनी बनवली 
आहेत. आप या भाषांतून व ान वाहत रा हलं, तर आपली मुलंह  जगाला दपवणार  कामिगर  क  
शकतील असं वाटत नाह  का? 

(इ) व ान जपानी भाषेत अस याचा प रणाम हणून बहुतांश जपानी समाज व ानिन  झाला 
आ ण प रणामत: रा ीय पातळ वर ल संशोधन सं थांची सं या जपानम ये ५,३०० असून भारतात 
केवळ १९ आहे. (डॉ. रघुनाथ माशेलकरांचे भाषण, लोकस ा ११ माच २०१०). हणजे आप या 
पावणेतीनशे पट! थोड  अिधकच आ ण जपानपे ा आपली लोकसं या साडेनऊपट आहे, हणून २६५० 
पट. हणजे आप याकडे ५० हजारां या वर सं था होतील ते हा आपण जपान या बरोबर ला पोहोचू. 
(ई) परदेशांत ित दन काह  संशोधन िस  होत असतं. जपानीतून िशकले या संशोधकांना यांचा 
उपयोग काय, अशी शंका वाचकांना येईल, पण कुठंह  कोण याह  वषयावर काह ह  िस  होवो, 
अ पावधीतच याचं जपानी पांतर वै ािनकांना उपल ध क न दलं जातं. इं जी िशक यात 
वै ािनकांची श  वाया जाऊ दली जात नाह . गांधीजी हणतात या माणं आप या बालकांची 
सहा ते सात अमोल वष आ ण बौ क श  इं जी आ ण इं जीतून िशक यात वाया जातात! 
हणजे ितवष  कती मनु यवष? करा आकडेमोड. याउलट, आप याकडे काय प र थती आहे? 

१९६६ साली कोठार  आयोगाचा वृ ांत बाहेर आला. यानुसार पु तकांचं भारतीय भाषांत भाषांतर 
आ ण न यानं पु तकलेखन करायचं ठरल.ं येक व ापीठाक रता एकेक कोट  पयांची सोय 
कर यात आली. कती पु तकं िस  झाली? मी आ ण मा या चार सहका यांनी िमळून पाच पु तकं 
िल हली. यापक  एकह  पु तक मंडळानं िस  केलं नाह . ह तिल खतं पडून आहेत. 
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क  सरकारनं आता ‘एनट एम’ हणजे ‘नॅशनल ा लेशन िमशन’ नावानं एक योजना सु  के याचं 
मला काह  वषापूव  महाजालाव न कळलं. यातली ग णता या ४० पु तकांची याद  मी पा हली. 
याद तील प ह याच पु तकाचा मराठ  अनुवाद मी केला होता आ ण तो एकतीस वषापूव  १९८१ म ये 
िस ह  झाला होता. तसं तर मी संयोजकांना कळवलंच. मा या एका सहका यांनी क न दलेली, 

ग णता या अनुवादयो य २२००पे ा अिधक पु तकांची याद  पाठवली, पण दोन वष होत आली तर  
यांची साधी पोचह  मला िमळाली नाह . यांचे पु यातील ितिनधी मला भेटले. ते हा यां या 

कानावर मी हे घातलं आ ण एक त दली. वर सुचवलं, उ कृ  परक य पु तकांचा अनुवाद तर 
करावाच, पण इथ या लेखकांकडूनह  पु तकं िलहून यावीत. आप या मुलां या सम या आप याला 
माह त क  परक यांना? अशा प र थतीत आपलं एकह  व ापीठ नाव घे यासारखं काम कर त नाह , 

याब ल केवळ खंत कर याचा काय उपयोग? 

जपान आप यापे ा दहा या ह शानं लहान. तुलनेनं अवाचीन, नवीन आ ण आपला देश महान, 

पुरातन, सं कृती मोठ . म गलांनी नालंदाचं ंथालय जाळलं तर सहा म हने जळत होतं! पण 
जपानची सहा व ापीठं जगात या प ह या उ कृ  २०० व ापीठांत बसतात. आप या महान 
देशा या तुलनेत िच लर अशा कॅनडा, व झलड, हाँगकाँग, िसंगापूर, ा स, द. को रया, फनलंड, 

वीडन, बे जयम, तवान, यूझीलंड या देशां या व ापीठांचीह  नावंह  याद त आहेत, पण भारता या 
एकाह  नाह ! याची काह  खंत वाटते का? 

शेवटचा . पुढ या याद त आपलं एक तर  नाव यावं, असं मा या माणं तु हालाह  वाटतं ना? 
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